वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सं रक्षण ऐन, २०७६
कार्यपातिकाबाट पाररत तिततिः २०७६।१०।२४

Uf+ufb]j ufpFkflnsf
;fg8Ff8f, /f]Nkf

प्रस्तावना :
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणिा बााँच्न पाउने नागररकको िौतिक अतिकारको सं रक्षण गनय, प्राकृततक स्रोतको
सिुचित उपर्ोग एवं दीगो व्र्वस्थापन गनय, वातावरण र ववकासबीि सन्तुिन कार्ि गनय तथा प्राकृततक
स्रोत, वातावरण र जैववक वववविताको सं रक्षण गनय वाञ्छनीर् भएकािे ,

नेपािको सं वविानको िारा २२१ बिोचजि अनुसूिी ८ र अनुसूिी ९ िा उल्िे चित वातावरण,

प्राकृततक स्रोत र जैववक वववविता सम्बन्िी स्थानीर् तहको अतिकार कार्ायन्वर्नका िातग कानूनी
व्र्वस्था गनय,

गंगादे व गाउाँ कार्यपातिकाििे र्ो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द- १

प्रारचम्भक
१.

सं चक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाि गंगादे व गाउाँपातिकाको "वातावरण तथा प्राकृततक
स्रोत सं रक्षण ऐन, २०७६" रहेको छ ।
हुनेछ।

२.

(२) र्ो ऐन गंगादे व गाउाँपातिकाको कार्यपातिकािे स्वीकृत गरे को तिततदे चि प्रारम्भ

पररभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स ऐनिा,(क) "अनुकुिन" भन्नािे जिवार्ू पररवतयनको असर र सम्भाव्र् जोचििको

ाँ िन गरी पररवततयत जिवार्ू सुहाउाँदो अनुकुि हुने गरी रुपान्तरण गने तथा
आक
थप हानी नोक्सानी रोकथाि वा न्र्ूतनकरण गने कार्य सम्झनु पछय।

(ि) "उत्सजयन" भन्नािे कुनै तनचित क्षेत्रबाट तनचित सिर् अवतििा वातावरणिा

हररतगृह गर्ााँस वा अन्र् कुनै गर्ााँस वा िुवााँ तनष्कासन गने कार्य सम्झनु पछय।

(ग)

"कार्यपातिका" भन्नािे गंगादे व गाउाँपातिकाको कार्यपातिकािाई सम्झनु पछय।

(घ) “िुल्िा क्षेत्र” भन्नािे िातनसहरु जिघट हुन सक्ने, ववतभन्न कार्यक्रि र पवय

िनाउन सक्ने, सावयजतनक वहत तथा ववपद् व्र्वस्थापनिा सिेत सहर्ोग पुगने
गरी सुरचक्षत गररएको िुल्िा स्थि सम्झनु पछय ।

(ङ) "जिवार्ू पररवतयन" भन्नािे िािो सिर्को अन्तराििा प्राकृततक रुपिा हुने
जिवार्ूको उतारिढावका अिावा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिा िानवीर्

वक्रर्ाकिापिे वार्ुिण्डिको बनोटिा हुने फेरवदिका कारण पृथ्वीको
जिवार्ूिा क्रिश: दे िा पने पररवतयन सम्झनु पछय।

(ि) "जोचििपूणय फोहर" भन्नािे प्राकृततक वातावरणिा ह्रास ल्र्ाउने र िानव तथा
अन्र् प्राणीको स्वास्थ्र्िा हातन नोक्सानी पुर्र्ाउने ववतभन्न रुपिा तनष्काचशत
वस्तु, पदाथय तथा रे तडर्ो वववकरणिाई सम्झनु पछय।

(छ) “जैववक वववविता” भन्नािे पाररचस्थततकीर् प्रणािी (इको तसस्टि) को वववविता,
प्रजाततर् वववविता (स्पेतसज डाइभरतसटी) तथा वं शाणुगत वववविता (जेनेवटक
डाइभरतसटी) सम्झनु पछय ।

(ज) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोचजि” भन्नािे र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्ििा
तोवकएको वा तोवकए बिोचजि सम्झनु पछय ।

(झ) “तनष्काशन” भन्नािे ध्वतन, ताप वा फोहरिैिा फाल्ने, थुपाने, वा तनष्काशन गने
कार्य सम्झनु पछय ।

(ञ) "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बिोचजिको स्थानीर् वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत
सं रक्षण पररषद सम्झनु पछय।

(ट) “प्रदू षण” भन्नािे फोहरिैिा, रसार्न, ध्वतन वा ववद्युतीर्, ववद्युतीर्-ि ुम्वकीर्

तरं गका कारण वातावरणिा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिे पररवतयन गरी वातावरणिा
उल्िेिनीर् ह्रास ल्र्ाउने, क्षतत पुर्र्ाउने वा वातावरणको िाभदार्ी वा उपर्ोगी
प्रर्ोजनिा हातन नोक्सानी पुर्र्ाउने वक्रर्ाकिाप सम्झनु पछय ।

(ठ) “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यिान वातावरणीर् अवस्थािा पररवतयन ल्र्ाउन सक्ने

वकतसिको स्थानीर् सरकार वा स्थानीर् कानून बिोचजि सं ञ्चािन गररने वा

अनुितत प्राप्त ववकास कार्य, भौततक वक्रर्ाकिाप वा भू-उपर्ोगको पररवतयन गने
कुनै र्ोजना, आर्ोजना वा कार्यक्रि सञ्चािन गने सम्बन्ििा तर्ार गररएको
प्रस्ताव सम्झनु पछय ।

(ड) “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृततको िातग तनवेदन ददने र त्र्स्तो प्रस्ताव

कार्ायन्वर्न गनय स्वीकृतत प्राप्त व्र्चि, सरकारी, अिय सरकारी वा गैर सरकारी
तनकार् वा सं स्था सम्झनु पछय।

(ढ) “फोहरिैिा” भन्नािे घरे ि ु फोहरिैिा, औद्योतगक फोहरिैिा, रासार्तनक

फोहरिैिा, स्वास्थ्र् सं स्थाजन्र् फोहरिैिा वा हातनकारक फोहरिैिा सम्झनु

पछय र सो शब्दिे तत्काि प्रर्ोग हुन नसक्ने अबस्थािा रहेको, फातिएको वा

सडे गिे को वातावरणिा ह्रास आउने गरी तनष्काशन गररएको तरि, ठोस, गर्ास,

िे दो, िू वााँ, िू िो, ववद्युतीर् तथा सूिना प्रववतिका िातग प्रर्ोग भएका िगार्तका
पदाथय वा त्र्स्तै प्रकारका अन्र् वस्तुहरु वा अनातिकृत रुपिा सावयजतनक

स्थििा टााँतसएको पोष्टर, पम््िे ट तथा कार्यपातिकािे सिर् सिर्िा सूिना

प्रकाशन गरी फोहरिैिा भतन तोवकददएका अन्र् वस्तु सिेतिाई सम्झनु पछय ।
(ण) "वन" भन्नािे पूणय वा आंचशक रुपिा रुि वा बुट्यानिे ढावकएको क्षेत्र सम्झनु
पछय ।

(त) "वन पैदावार" भन्नािे वनिा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्र्ाइएका दे हार्का
पैदावार सम्झनु पछय:-

(१) काठ, दाउरा, गोि, िै रकि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, घााँस,
िाहा, वपपिा-वपपिी

(२) रुि, ववरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फूि, भुवा, जरा, गानो,

बोक्रा, गिरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन

पैदावार, जङ्गिी िह, वनस्पतत तथा ततनको ववतभन्न भाग वा सूक्ष्ि
अङ्ग,

(३) िट्टान, िाटो, ि ुन ढु ङ्गा, ढु ङ्गा, तगट्टी, बािुवा वा अन्र् ितनजजन्र्
पदाथय वा

(४) वन्र्जन्तु, पशुपंक्षी वा वन्र्जन्तुको ओिेटोपहार ।
(थ) “वातावरण” भन्नािे प्राकृततक, सांस्कृततक र सािाचजक प्रणािीहरु, आतथयक तथा
िानवीर् वक्रर्ाकिापहरु र र्ीनको अवर्वहरु तथा ती अवर्वहरुको तबिको
अन्तरवक्रर्ा तथा अन्तर सम्बन्ि सम्झनु पछय ।

(द) "वातावरणीर् अध्र्र्न" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कार्ायन्वर्न गदाय त्र्सवाट
वातावरणिा पने प्रततकूि प्रभाव तनराकरण वा न्र्ूतनकरण गनयको िातग

अविम्वन गररने उपार्का सम्बन्ििा गररने सं चक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा
प्रारचम्भक वातावरणीर् परीक्षण सम्झनु पछय ।

(ि) “सम्पदा” भन्नािे गााँउपातिका/नगरपातिका क्षेत्र तभत्र रहेका प्राकृततक, सांस्कृततक,
ऐततहातसक, पुराताचत्वक, वैज्ञातनक, आध्र्ाचत्िक, सौन्दर्यपरक वा सािाचजक

दृवष्टबाट िहत्वपूणय िातनने कुनै पतन वस्तु, भौततक सं रिना स्थान, वनस्पतत तथा
जीव जन्तु सम्झनु पछय।

(न) “तसिसार” भन्नािे भूतिगत जिस्रोत वा वषायतका कारण पानीको पररणाि रहने वा
प्राकृततक वा िानव तनतियत, स्थार्ी वा अस्थार्ी जिेका वा वगेका, स्वच्छ वा

नुतनिो पानी भएको िावपिो जतिन (Swamp) दिदिे जतिन (Marsh) नदीबाट
प्रभाववत जतिन (Ri veri ne Fl oodpl ai n), ताि (Lake) पोिरी (Pond)

जिभण्डार क्षेत्र (Wat er St orage Areas) र र्वह प्रकृततका कृवष जतिन
(Agri cul t ure Land) सिेतिाई सम्झनु पछय ।

(प) “सं रक्षण” भन्नािे वातावरण, जैववक वववविता तथा सम्पदाको सुरक्षा, स्र्ाहार,
सम्भार, सम्वर्द्यन, व्र्वस्थापन तथा सदुपर्ोग सम्झनु पछय ।
पररच्छे द - २

वातावरण सं रक्षण
३.

वातावरण सं रक्षण गनुपय ने : (१) आफ्नो क्षेत्रातिकार क्षेत्र तभत्र वातावरण सं रक्षण गने प्रिुि
चजम्िेवारी गाउाँपातिकाको हुनछ
े ।

(२) वातावरण सं रक्षण, प्रवर्द्यन र वातावरणिैत्री सिाज तनिायणिा र्ोगदान गनुय

नागररकको कतयव्र् हुनेछ।

४.

वातावरण सं रक्षण ववशेष क्षेत्र तनिायरण गनय सक्ने : (१) प्रितित भू-उपर्ोग नीतत सिेतिाई

िध्र्नजर गरी गाउाँपातिकातभत्र वातावरणका दृवष्टिे सं रक्षण आवश्र्क रहेको क्षेत्र पवहिान गरी

त्र्स्तो क्षेत्रिाई कार्यपातिकाबाट तनणयर् गरी वातावरण सं रक्षण ववशेष क्षेत्र तनिायरण गनय सक्नेछ
।

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्र्वस्थापन वा अन्र् कुनै भौततक पूवायिार तनिायण गदाय

तनिायण कार्यको प्रारचम्भक अध्र्र्न प्रवक्रर्ा शुरु हुन ु अगातड नै सं घ र प्रदे शका सम्बचन्ित

तनकार्साँग सिन्वर् गरी कार्यपातिकािे कुनै क्षेत्र ववशेषिाई वातावरण सं रक्षण गने उद्देश्र्िे
िुल्िा वा हररर्ािी क्षेत्रको रुपिा तोक्न सक्नेछ।

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान ववशेषिा अत्र्तिक वातावरणीर् प्रदू षण, भूिःस्ििन, प्राकृततक

सम्पदाको अत्र्तिक दोहन वा प्राकृततक ववपचि हुन गई जनस्वास्थ्र् वा वातावरणिा नकारात्िक
प्रभाव परे को वा पने सम्भावना दे चिएको अवस्थािा कार्यपातिकािे प्रदे श सरकार र सं घीर्

सरकारसाँग सिन्वर् गरी त्र्स्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीर् दृवष्टिे सं वेदनशीि क्षेत्र तोक्न
सक्नेछ ।

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बिोचजिको वातावरण सं रक्षण ववशेष क्षेत्र, िुल्िा वा

हररर्ािी क्षेत्र र सं वेदनशीि क्षेत्रको व्र्वस्थापन तोवकए बिोचजि कार्यपातिकाबाट हुनेछ।

(५) उपदफा (४) बिोचजि व्र्वस्थापन गदाय कार्यपातिकािे आवश्र्कता अनुसार सं घ र

प्रदे शसाँग सिन्वर् गनेछ।
५.

सम्पदाको संरक्षण गनुपय ने : (१) गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्र रहेका सम्पदाको सं रक्षण गनुय
गाउाँपातिका, नागररक र सम्बचन्ित तनकार्को कतयव्र् हुनेछ।

(२) सम्पदाको सं रक्षणका िातग कार्यपातिकािे सरकारी तथा सिुदार्साँग सिन्वर् तथा

साझेदारी गनय सक्नेछ।
६.

वातावरणीर् अध्र्र्न गनुपय ने : (१) प्रितित कानून तथा िापदण्ड बिोचजि प्रस्तावकिे प्रस्तावको
वातावरणीर् अध्र्र्न गनुय पनेछ ।

(२) प्रस्तावकिे स्थानीर् तहको अतिकारक्षेत्र तभत्र पने ववषर्साँग सम्बचन्ित ववकास

तनिायण सम्बन्िी कार्य वा आर्ोजना सम्बन्िी प्रस्तावको सं चक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन वा
प्रारचम्भक वातावरणीर् प्रततवेदन स्वीकृततको िातग कार्यपातिका सिक्ष पेश गनुप
य नेछ।

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बिोचजिको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन पेश गदाय

त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गने क्रििा वातावरणिा पनयसक्ने प्रततकूि प्रभाव र त्र्सको

न्र्ूतनकरणको िातग अपनाउन सवकने ववतभन्न ववकल्पहरूको ववस्तृत ववष्िे षण गरी त्र्स्ता ववकल्प
िध्र्े प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय उपर्ुि हुने ववकल्प र सो ववकल्प कार्ायन्वर्न गनय सवकने आिार
र कारण सवहत तसफाररस गनुप
य नेछ।

(४) उपदफा (२) बिोचजिको सं चक्षप्त वातावरणीर् प्रततवेदन वा प्रारचम्भक वातावरणीर्

परीक्षण स्वीकृतत सम्बन्िी प्रवक्रर्ा तोवकए बिोचजि हुनेछ।

(५) उपदफा (२) बिोचजि प्राप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन जााँिबुझ गदाय त्र्स्तो

प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट वातावरणिा प्रततकूि प्रभाव पाने नदे चिएिा कार्यपातिकािे आवश्र्कता
अनुसार प्रस्तावकिे पािना गनुप
य ने शतय तोवक त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन स्वीकृत
गनेछ।

(६) कार्यपातिकािे उपदफा (२) बिोचजिको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन जााँिबुझ

गदाय त्र्स्तो प्रस्तावको थप वातावरणीर् अध्र्र्न गनयपने दे चिएिा वातावरणीर् िूल्र्ाङ्कन गनय
गराउन आदे श ददन सक्नेछ।

(७) उपदफा (५) बिोचजि ददइएको आदे श बिोचजि प्रस्तावकिे थप अध्र्र्न गरर

सोको प्रततवेदन प्रदे श कानूनिे तोकेको तनकार् सिक्ष पेश गनुय पनेछ।

(८) र्स ऐन विोचजि कुनै प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन तर्ार गनुप
य ूव य

सम्वचन्ित तनकार्बाट कार्यसूिी स्वीकृत गनुप
य नेछ।
हुनेछ।

(९) वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रितित कानून बिोचजि
ाँ ै
(१०) र्स दफािा जुनसुकै कुरा िे चिएको भएता पतन प्रस्तावक गाउाँपातिका आफ

सं िगन भएको अबस्थािा त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन प्रदे श कानून बिोचजि स्वीकृत
हुनेछ।
७.

िापदण्ड र गुणस्तर कार्ि गनुपय ने : (१) प्रस्तावकिे र्स ऐन बिोचजि वातावरणीर् अध्र्र्न
प्रततवेदन तर्ार गदाय नेपाि सरकारिे तनिायरण गरे को िापदण्ड एवं गुणस्तर कार्ि हुनेगरी
तोवकए बिोचजिको ढााँिािा तर्ार गनुप
य नेछ।

८.

वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुपय ने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनुय अगातड
तोवकए बिोचजि वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुप
य नेछ।

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोचजि वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गदाय

वातावरणीर् प्रततकूि प्रभाव न्र्ूतनकरणका उपार्हरू िध्र्े कुन कुन उपार्हरू आर्ोजना

तनिायणको क्रििा र कुन कुन उपार्हरू आर्ोजना सम्पन्न भएपतछ वा आर्ोजना कार्ायन्वर्नको
क्रििा अविम्बन गने हो सो को सिेत उल्िेि गनुप
य नेछ।

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोचजि तर्ार गरे को वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना

कार्ायन्वर्नका िातग स्पष्ट कार्यर्ोजना वनाई सो बिोचजि कार्ायन्वर्न गनुप
य नेछ र सो को प्रगतत
वववरण आर्ोजना कार्ायन्वर्न शुरू भएपतछ प्रत्र्ेक छ िवहनािा कार्यपातिका सिक्ष पेश
गनुप
य नेछ।
९.

प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्ायन्वर्न गनय नहुने : र्ो ऐन प्रारम्भ भएपतछ कसैिे पतन कार्यपातिकािे
तोके बिोचजि प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्ायन्वर्न गनय गराउनु हुाँदैन ।

१०. प्रस्ताव सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था : (१) वातावरणीर् प्रभाव िूल्र्ांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्िी
कार्यववति प्रितित सं घीर् तथा प्रादे चशक कानून बिोचजि हुनेछ ।

(२)सं घीर् तथा प्रादे चशक कानून बिोचजि वातावरणीर् परीक्षण वा वातावरणीर् प्रभाव

िूल्र्ांकन सम्बन्ििा सम्बचन्ित सं घीर् तथा प्रादे चशक तनकार्साँग सिन्वर् गने चजम्िेवारी
गाउाँपातिकाको [वातावरण शािा] को हुनछ
े ।
११.

रोक िगाउन सक्ने : (१) कसै िे पतन र्स ऐन र प्रितित कानूनिे तोके विोचजिको तनकार्वाट
स्वीकृतत नतिई वा स्वीकृतत भए भन्दा ववपरीत हुने गरी कार्ायन्वर्न गरे िा कार्यपातिकािे त्र्स्तो
प्रस्ताव कार्ायन्वर्निा रोक िगाउन वा रोक िगाउनको िातग प्रदे श सरकार तथा सं घीर्
िन्त्रािर् वा स्वीकृत गने तनकार्िा तसफाररष गनय सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि कुनै प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय रोक िगाइएकोिा त्र्सरी रोक

िगाइएको कारणबाट क्षतत पुगन गएिा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै वकतसिको क्षततपुततयको िातग
दाबी गनय पाउने छै न ।

१२. अनुकूिन र्ोजना बनाउन सक्ने : (१) जिवार्ु पररवतयनको प्रततकूि असर न्र्ूतनकरण र सम्भाववत
जोचििबाट बच्नका िातग कार्यपातिकािे अनुकूिन र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गनय सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बिोचजिको अनुकुिन र्ोजना बनाउाँदा जिवार्ू पररवतयनको असरवाट

वढी जोचिििा पने िवहिा, अपाङ्गता भएका व्र्चि, बािबातिका, जेष्ठ नागररक र आतथयक रुपिा
ववपन्न सिुदार्िाई ववशेष प्राथतिकता ददनुपनेछ।

(३) कार्यपातिकािे ववकास आर्ोजना तजुि
य ा गदाय जिवार्ू पररवतयनको प्रततकूि असर

तथा जोचििको व्र्वस्थापन गने प्रर्ोजनको िातग नेपाि सरकारिे तनिायरण गरे को िापदण्ड
बिोचजि प्राथतिकीकरण गनुप
य नेछ।
१३.

हररतगृह गर्ााँस उत्सजयन न्र्ूतनकरण कार्यहरू गनय सक्ने : (१) गाउाँपातिकािे हररतगृह गर्ााँस
उत्सजयन न्र्ूतनकरण गनय आवश्र्क कार्यक्रि सञ्चािन गनय सक्नेछ।

(२) न्र्ूतनकरण सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रितित कानून बिोचजि हुनेछ।
१४.

प्रदूषण रोकथाि तथा तनर्न्त्रण गने : (१) कसैिे पतन प्रितित िापदण्ड ववपरीत वा जनजीवन,
जन-स्वास्थ र वातावरणिा उल्िेिनीर् प्रततकूि प्रभाव पाने गरी प्रदू षण सृजना गनय वा गराउन
हुाँदैन ।

(२) तोवकएको िापदण्ड ववपरीत कुनै र्ाचन्त्रक सािन, औद्योतगक प्रततष्ठान, होटि

रे ष्टुरेण्ट वा अन्र् ठाउाँ वा िािसािान वा वस्तुवाट ध्वतन, ताप, रे तडर्ोििी वववकरण, तरङ्ग वा
ाँ ै न ।
फोहरिैिा वा दुवषत पानी तनष्काशन गनय गराउन हुद

(३) उपदफा (१) ववपरीत कसै िे कुनै कार्य गरी वातावरणिा उल्िेिनीर् प्रततकूि

प्रभाव पारे को दे चिएिा गाउाँपातिकािे तत् सम्बन्ििा आवश्र्क शतयहरु तोक्न वा त्र्स्तो कार्य
गनय नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ ।

(४) कुनै वकतसिको पदाथय, इन्िन, औजार वा सं र्न्त्रको प्रर्ोगबाट वातावरणिा

उल्िेिनीर् प्रततकूि प्रभाव परे को वा पने दे चिएिा प्रदे श र सं घीर् सरकारिाई सो को जानकारी
गराई गाउाँपातिकािे स्थानीर् राजपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी त्र्स्तो पदाथय, इन्िन, औजार वा

सं र्न्त्रको प्रर्ोग, उत्पादन, वववक्र ववतरण, भण्डारनिा बन्दे ज िगाउन सक्नेछ र आवश्र्क
कारवाहीका िातग तसफाररष गनेछ।
हुनेछ।
१५.

(५) प्रदू षणको रोकथाि तथा तनर्न्त्रण सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बिोचजि

प्रर्ोगशािा स्थापना गनय सक्ने : (१) वातावरण सं रक्षण तथा प्रदूषण तनर्न्त्रण सम्बन्िी कार्यिा
सहर्ोग पुर्र्ाउन गाउाँपातिकािे सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारसाँग सिन्वर् गरी आवश्र्कता
अनुसार ववतभन्न प्रर्ोगशािाहरु स्थापना गनय वा सं घ र प्रदे शिे स्थापना गरे का वा नेपाि
सरकारिे िान्र्ता ददएको कुनै प्रर्ोगशािािाई सो कािको िातग तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि स्थापना गररएका वा तोवकएका प्रर्ोगशािाको अन्र् काि,

कतयव्र् र अतिकार तोवकए बिोचजि हुनेछ ।
१६.

निुना संकिन गनय ददनुपने : कुनै पतन उद्योग, कारिाना, र्न्त्र, सवारी सािन आददबाट सृजना
वा तनष्काशन हुने वा हुन सक्ने प्रदू षण, ध्वतन, ताप तथा फोहरिैिाको अध्र्र्न, परीक्षण वा
ववश्लेषण गनयका िातग सम्बचन्ित व्र्चि वा सं स्थािे गाउाँपातिकाबाट अतिकारप्राप्त व्र्चि वा
सं स्थािाई आवश्र्कता अनुसार त्र्स्ता वस्तु वा पदाथयको निूना सं किन गनय ददनु पनेछ ।

१७.

वातावरण तनरीक्षकको तनर्ुचि गनय सक्ने : गाउाँपातिकातभत्र प्रदू षण कि गने, हटाउने वा तनर्न्त्रण
गने तथा स्वीकृत वातावरणीर् प्रततवेदन अनुसार गनुप
य ने कािहरू प्रभावकारी रुपिे गनय गराउन,
वातावरण सं रक्षण सम्वचन्ि प्रितित िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्ििा अनुगिन तथा
तनरीक्षण गनय कार्यपातिकािे नेपाि सरकारबाट िान्र्ताप्राप्त शैचक्षक सं स्थाबाट वातावरण वा

सोसाँग सम्बचन्ित ववषर्िा कचम्तिा स्नातक हातसि गरे को व्र्चििाई प्रितित कानून बिोचजि
तनिायररत िापदण्ड र प्रवक्रर्ा पुरा गरी वातावरण तनरीक्षक तनर्ुि गनय सक्नेछ ।
१८.

वातावरण तनरीक्षकको काि, कतयव्र् र अतिकार: (१) वातावरण तनरीक्षकको काि, कतयब्र् र
अतिकार दे हार् बिोचजि हुनछ
े िः–
(क)

र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्ि तथा प्रितित सं घीर् र प्रदे श
कानून तथा िापदण्ड बिोचजि प्रदूषण कि गने, हटाउने वा तनर्न्त्रण
गने कार्य भए नभएको तनरीक्षण गने,

(ि)

र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्ि तथा प्रितित कानून र

िापदण्ड ववपरीत कुनै ठाउाँबाट प्रदू षण तनष्काशन सम्बन्िी नकरात्िक
कार्य गरे नगरे को सम्बन्ििा तनरीक्षण गने,

(ग) स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदनिा तोवकएका सतय बिोचजि काि
भए नभएको सम्बन्ििा स्थिगत जााँिबुझ तथा तनरीक्षण गने,

(घ)

िण्ड (क), (ि) र (ग) बिोचजि गररएको जााँिबुझ तथा तनरीक्षण

(ङ)

तोवकए बिोचजिका अन्र् कार्य गने,

प्रततवेदन तोवकएको अतिकारी सिक्ष पेश गने,

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बिोचजि तनरीक्षण गने तसितसिािा

वातावरण तनरीक्षकिे सम्बचन्ित व्र्चि, सं स्था वा प्रस्तावकिाई पूव य सूिना ददई कुनै घर, जगगा,
भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी सािन, औद्योतगक सं र्न्त्र, औजार, िेचशनरी, जीव, वस्तु,

अतभिेि, कागजात वा अन्र् िािसािान वा वस्तुहरुको तनरीक्षण, परीक्षण वा जााँिबुझ गनय
सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोचजि तनरीक्षणको तसितसिािा वातावरण तनरीक्षकिे िाग गरे को

वववरण वा जानकारी उपिव्ि गराई आवश्र्क सहर्ोग गनुय सम्बचन्ित व्र्चि, सं स्था वा
प्रस्तावकको कतयव्र् हुनेछ ।

(४) वातावरण तनरीक्षकको अन्र् काि, कतयव्र् र अतिकार तोवकए बिोचजि हुनेछ।
फोहरिैिा व्र्वस्थापन सम्बन्िी व्र्वस्था
१९.

पररच्छे द-३

फोहरिैिाको प्रबन्ि गने दावर्त्व : (१) फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गनय स्थानान्तरण केन्र
(ट्रान्सफर स्टे शन), ल्र्ाण्डवफि साइट, प्रशोिन ्िाण्ट, बार्ो गर्ास ्िाण्ट िगार्त

फोहरिैिाको सं किन, अचन्ति तबसजयन तथा प्रशोिनका िातग आवश्र्क पने पूवायिार तथा
सं रिनाको तनिायण तथा सञ्चािन गने चजम्िेवारी कार्यपातिकाको हुनछ
े ।

(२) फोहरिैिा सं किन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रशोिन स्थििा फातिएको वा

राचिएको फोहरिैिा वा सरसफाईको तसितसिािा जम्िा भएको फोहरिैिा प्रबन्ि गने वा कुनै
पतन वकतसिबाट प्रर्ोग गने चजम्िेवारी कार्यपातिकाको हुनेछ ।

(३) र्स दफाको प्रर्ोजनको िातग फोहरिैिा सं किन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा

प्रशोिन स्थििा फातिएको वा राचिएको फोहरिैिा वा सरसफाईको तसितसिािा जम्िा भएको
कुनै पतन पदाथय फोहरिैिा िातननेछ ।

२०. फोहरिैिा व्र्वस्थापन गने दावर्त्व: (१) गाउाँपातिकातभत्रको फोहरिैिा व्र्वस्थापन गने गराउने
दावर्त्व कार्यपातिकाको हुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा िे चिएको भए तापतन हातनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्र्

सं स्थाजन्र् फोहरिैिा, रासार्तनक फोहरिैिा वा औद्योतगक फोहरिैिा प्रशोिन र व्र्वस्थापन
गने दावर्त्व तनिायररत िापदण्डको अिीनिा रही त्र्स्तो फोहरिैिा उत्पादन गने व्र्चि वा
तनकार्को हुनेछ ।

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्र् सं स्थािे हातनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्र् सं स्थाजन्र्

फोहरिैिा रासार्तनक फोहरिैिा तथा औद्योतगक फोहरिैिा प्रशोिन गरी बााँकी रहेको

फोहरिैिा तथा अन्र् फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गरीददन कार्यपातिकािाई अनुरोि गरे िा वा

कार्यपातिकािे तनिायरण गरे को फोहरिैिा व्र्वस्थापन स्थि प्रर्ोग गनय िाग गरे िा कार्यपातिकािे
तनिायरण गरे बिोचजि सेवा शुल्क तिई फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गररददन वा फोहरिैिा
व्र्वस्थापन स्थि प्रर्ोग गनय ददन सक्नेछ ।

(४) कार्यपातिकािे सािुदावर्क सरसफाई सम्बन्िी तनदे चशका बनाई िागू गनेछ।

(५) फोहरिैिा व्र्वस्थापनिे िानव स्वास्थ्र्िा पारे को वा पाने प्रभावको जााँि पररक्षण र

अनुसन्िान गने अतिकार सम्बचन्ित जनस्वास्थ्र् अतिकारीसाँग हुनेछ ।

(६) जााँि पररक्षणिा कुनै तनकार्िा फोहरिैिा व्र्वस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी िानव

स्वास्थ्र्िा प्रततकूि प्रभाव पारे को भेवटएिा कार्यपातिकािे उि तनकार्िाई सिर्िै सिेत गराई
प्रितित कानून बिोचजि आवश्र्क कारवाही गनेछ।

२१. फोहरिैिा उत्पादन कि गने : (१) गाउाँपातिका तभत्र कुनै व्र्चि, सं स्था वा तनकार्िे कुनै काि
कारोबार गनय उत्पादन हुने फोहरिैिा र्थाशक्र् कि गनुय पनेछ।

(२) “आफ्नो क्षेत्र” तभत्र ववसजयन हुन सक्ने फोहरिैिाको ववसजयन वा पुन: प्रर्ोगको

व्र्वस्था तििाई बााँकी फोहरिैिा िात्र तनष्काशन गरी फोहरिैिाको पररणाििाई घटाउनु प्रत्र्ेक
व्र्चि, सं स्था वा तनकार्को कतयव्र् हुनेछ ।

स्पवष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउाँपातिका तभत्रको तनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योतगक क्षेत्रको

पररसर, अस्पताि वा स्वास्थ्र् सं स्थाको पररसर, औद्योतगक प्रततष्ठानको पररसर िगार्त फोहरिैिा
उत्पादन गने व्र्चि, सं स्था वा तनकार्को पररसरिाई सम्झनु पछय।
२२.

फोहरिैिा पृथकीकरण : (१) कार्यपातिकािे फोहरिैिािाई तोवकए बिोचजि जैववक, अजैववक र
अन्र् प्रकारिा ववभाजन गरी सो फोहरिैिािाई स्रोतिै छु ट्याउने गरी तोक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि तोवकददए बिोचजि फोहरिैिा स्रोतिै छु ट्याई सं किन

केन्रसम्ि पुर्र्ाउने दावर्त्व त्र्स्तो फोहरिैिा उत्पादन गने व्र्चि, सं स्था वा तनकार्को हुनेछ र
र्सको िातग कार्यपातिकािे आवश्र्क प्रववति, िािसािान, उपकरण, कण्टे नर आदद उपिब्ि
गराउन सक्नेछ ।
२३.

फोहरिैिाको तनष्काशन : (१) फोहरिैिा तनष्काशनको सिर्, स्थान र तररका कार्यपातिकािे
तनिायरण गरे बिोचजि हुनछ
े ।

(२) हातनकारक फोहरिैिा वा रासार्तनक फोहरिैिा उत्पादन गने व्र्चि, सं स्था वा

तनकार्िे त्र्स्तो फोहरिैिा तोवकए बिोचजि व्र्वस्थापन गनुय पनेछ ।

(३) हातनकारक फोहरिैिा वा रासार्तनक फोहरिैिा सं किन केन्र वा स्थानान्तरण

केन्रिा तनष्काशन गनय पाइने छै न ।

२४. फोहरिैिा व्र्वस्थापन केन्र : (१) कार्यपातिकािे फोहरिैिािाई व्र्वचस्थत रुपिा सं किन गनय
प्रत्र्क टोि वा वस्तीिा सं किन केन्र तोकी आवश्र्क कण्टे नरको व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि सं किन केन्र तोक्दा र्थाशक्र् टोि वा वस्तीका सबैिाई

पार्क पने गरी वातावरणीर् रुपिे उपर्ुि स्थान तोक्नु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोचजिको सं किन केन्रिा फोहरिैिा तनष्काशन र सं किन गने

सिर् र तररका कार्यपातिकािे तनिायरण गरे बिोचजि हुनछ
े ।

२५.

जोचििपूणय फोहरको व्र्वस्थापन : (१) कुनै जोचििपूणय फोहरको सं किन, भण्डारण, प्रशोिन,

ववक्री ववतरण, ववसजयन वा ओसार पसार गदाय उत्पादक वा सञ्चािकिे जनस्वास्थ्र् र वातावरणिा
प्रततकूि असर नपने गरी उचित व्र्वस्थापन गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि जोचििपूणय फोहरको व्र्वस्थापन गदाय उत्पादक वा

सं ञ्चािकिे आफ्नै िियिा व्र्वस्थापन गनुय पनेछ ।

(३) जोचििपूणय फोहर व्र्वस्थापन सम्वन्िी अन्र् प्रवक्रर्ा तोवकए विोचजि हुनछ
े ।
२६.

फोहरिैिाको न्र्ूतनकरण, पुन: प्रर्ोग तथा पुन: िक्रीर् प्रर्ोग : (१) कार्यपातिकािे फोहरिैिा
न्र्ूतनकरण, पुन: प्रर्ोग तथा पुन: िक्रीर् प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गनय आवश्र्क कार्य गनेछ र
र्सको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िातग आवश्र्क तनदे चशका बनाई िागू गनय सक्नेछ ।

(२) उद्योग उत्पादन ्र्ावकङ्ग गनय प्रर्ोग गरे को वस्तुिाई पुन: प्रर्ोग गरी फोहरिैिाको

पररणाििाई घटाउने काििा प्रोत्साहन गनय सम्बचन्ित उद्योगसाँग कार्यपातिकािे सिन्वर् गनय
सक्नेछ ।
२७.

अनुितत सम्बन्िी व्र्वस्था : (१) र्स ऐन बिोचजि कार्यपातिकाको अनुितत नतिई कसै िे पतन
फोहरिैिा व्र्वस्थापन सम्बन्िी काि गनय वा गराउन सक्नेछैन ।

(२) फोहरिैिा व्र्वस्थापन गनय िावहने स्वदे शी वा ववदे शी कम्पनी, सं स्था वा तनकार्िे

दे हार्को वववरण िुिाई अनुिततको िातग कार्यपातिकािा तनवेदन ददनु पनेछ:(क)

फोहरिैिा व्र्वस्थापन सम्बन्िी र्ोजना,

(ि)

फोहरिैिा व्र्वस्थापन सम्बन्िी आवश्र्क जनशचि तथा प्रववतिको

(ग)

तोवकए बिोचजिको अन्र् वववरण ।

वववरण,

(३) उपदफा (२) बिोचजि पनय आएको तनवेदन उपर कार्यपातिकािे आवश्र्क जााँिबुझ

गरी अनुिततपत्र ददन सक्नेछ ।

(४) फोहरिैिाको व्र्वस्थापन, पुन: िवक्रर् प्रर्ोग, प्रशोिन र ववसजयनिा आवश्र्क पने

प्रववति स्वदे शिा उपिब्ि हुन नसक्ने दे चिएिा त्र्स्तो प्रववति उपिब्ि गराउन सक्ने कुनै ववदे शी
कम्पनी, सं स्था वा तनकार्िाई सम्झौतािा उल्िे चित अवतितभत्र त्र्स्तो प्रववति हस्तान्तरण गने

शतयिा नेपाि सरकारको स्वीकृतत तिई कार्यपातिकािे उपदफा (३) बिोचजि अनुिततपत्र ददन
सक्नेछ ।

(५) अनुिततपत्र सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बिोचजि हुनेछ ।
२८. फोहरिैिा व्र्वस्थापनिा तनजी तथा सािुदावर्क क्षेत्रको संिगनता : (१) कार्यपातिकािे आवश्र्कता
अनुसार र्स ऐन बिोचजि अनुितत प्राप्त तनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सािुदावर्क क्षेत्रबाट तोवकए
बिोचजि प्रततस्पिाय गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरिैिा व्र्वस्थापन गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (२) बिोचजि फोहरिैिा व्र्वस्थापन गदाय तनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकिा

दे हार्का सबै वा कुनै र सािुदावर्क एवं गैरसरकारी सं घ, सं स्थाको हकिा दे हार्को कुनै काि
गराउन सवकनेछ:-

२९.

(क)

फोहरिैिाको न्र्ूतनकरणका िातग जनिेतना अतभवृवर्द्,

(ि)

फोहरिैिा सं किन,

(ग)

फोहरिैिा ढु वानी,

(घ)

फोहरिैिाको प्रर्ोग, पुन: प्रर्ोग, पुन: िवक्रर् प्रर्ोग वा प्रशोिन,

(ङ)

फोहरिैिा ववसजयन,

(ि)

बन्द पिात् व्र्वस्थापन ।

प्रततस्पिाय गराई फोहरिैिा व्र्वस्थापनको चजम्िा ददने : (१) कार्यपातिकािे र्स ऐन बिोचजि
तनजी क्षेत्र वा सािुदावर्क सं स्थाबाट फोहरिैिा व्र्वस्थापन गराउाँदा बोिपत्र आह्वान गरी
प्रततस्पिाय गराई व्र्वस्थापकको छनौट गरी व्र्वस्थापन गने चजम्िा ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि फोहरिैिा व्र्वस्थापकको छनौट गदाय दे हार्का आिारिा

गनुय पनेछ:-

(क)

कार्यपातिकािाई बुझाउन कबुि गरे को रकि,

(ि)

फोहरिैिाबाट ऊजाय शचि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक िि उत्पादन गने

(ग)

आतथयक तथा प्राववतिक क्षिता,

(घ)

फोहरिैिा व्र्वस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रववतिको ददगोपन

(ङ)

व्र्वस्थापन करार गनय प्रस्ताव गररएको व्र्वस्थापन शुल्क,

(ि)

फोहरिैिाको प्रर्ोग, प्रशोिन वा पुन: प्रर्ोग गने सम्बन्ििा भए

ाँ ी, प्रववति र जनशचिको क्षिता,
क्षिता, पूज

तथा वातावरणीर् प्रभाव न्र्ूतनकरण,

कार्यपातिकािाई बुझाउन िञ्जुर गररएको रोर्ल्टी ।

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रितित कानून बिोचजि हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोचजि फोहरिैिा व्र्वस्थापनको चजम्िा पाएको कम्पनी, सं स्था वा

तनकार्िे कार्यपातिकासाँग गरे को सम्झौताको अिीनिा रही शुल्क उठाउन सक्नेछ ।

(५) फोहरिैिा व्र्वस्थापनिा गैरसरकारी क्षेत्रको सं िगनता सम्बन्िी अन्र् कुराहरु

तोवकए बिोचजि हुनेछ ।
३०.

फोहरिैिा व्र्वस्थापन स्थि तनिायण तथा सञ्चािन गनय स्वीकृतत ददन सवकने : (१) तनजी क्षेत्रबाट
फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िातग फोहरिैिा व्र्वस्थापन स्थि, प्रशोिन स्थि वा अन्र् सं र्न्त्र

तनिायण गरी सञ्चािन गनय स्वीकृतत िाग गरे िा वातावरण तथा अन्र् प्रितित कानूनको अिीनिा
रही त्र्स्तो सं र्न्त्र तनिायण तथा सञ्चािनका िातग कार्यपातिकािे स्वीकृतत ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि तनजी क्षेत्रबाट फोहरिैिा व्र्वस्थापन सं र्न्त्रको तनिायण तथा

सञ्चािन गदाय तोवकएको वातावरणीर् िापदण्डको पािना भए वा नभएको अनुगिन कार्यपातिकािे
गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोचजि अनुगिन गदाय स्वीकृत िापदण्डको पािना गरे को नपाइएिा

त्र्स्तो िापदण्ड पािनाको िातग आवश्र्क व्र्वस्था गनय सिर्ावति तोवकददन सक्नेछ र सो

सिर्ावतििा पतन िापदण्डको पािनाको िातग आवश्र्क व्र्वस्था नगरे िा त्र्स्तो व्र्चि वा
कम्पनीको स्वीकृतत कार्यपातिकािे तोवकए बिोचजि रद्द गनय सक्नेछ ।
३१.

सावयजतनक तनजी साझेदारीिा फोहरिैिा व्र्वस्थापन गनय सवकने : (१) कार्यपातिकािे प्रितित

कानूनको अिीनिा रही तनजी क्षेत्र, सािुदावर्क एवं गैरसरकारी सं घ, सं स्थासाँगको साझेदारीिा
फोहरिैिा व्र्वस्थापन कार्य गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िे चिएको भए तापतन सािुदावर्क एवं गैरसरकारी

सं घ, सं स्थासाँगको साझेदारीिा फोहरिैिा न्र्ूतनकरणको िातग जनिेतना अतभवृवर्द्, फोहरिैिा
सं किन, ढु वानी, फोहरिैिा व्र्वस्थापन स्थिको बन्द पिात् व्र्वस्था, उद्यान तनिायण र
सौन्दर्यकरण जस्ता कार्य िात्र गनय वा गराउन सवकनेछ ।
३२.

सेवा शुल्क उठाउन सक्ने : (१) कार्यपातिकािे फोहरिैिा व्र्वस्थापन गरे बापत सम्बचन्ित
व्र्चि, सं स्था वा तनकार्बाट सेवा शुल्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजिको शुल्कको तनिायरण फोहरिैिाको पररिाण, तौि तथा

प्रकृतत र तोवकए बिोचजिका अन्र् कुराहरुको आिारिा कार्यपातिकािे गनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोचजिको शुल्क कार्यपातिका आफैंिे वा तनजिे तोकेको सं स्था वा

तनकार् िाफयत् सिेत उठाउन सक्नेछ ।

(४) र्स दफािा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िे चिएको भए तापतन दफा २६ बिोचजि

फोहरिैिा व्र्वस्थापन गनय चजम्िेवारी पाएको व्र्चि, सं स्था वा तनकार्िे कार्यपातिकासाँग भएको
सहिततको आिारिा फोहरिैिा व्र्वस्थापन गरे बापत सम्बचन्ित व्र्चि, सं स्था वा तनकार्बाट
सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ ।

तर तोवकए बिोचजिका ववपन्न वगयिाई सेवा शुल्किा तोवकए बिोचजि छू ट ददइनेछ।
(५) र्स दफा बिोचजि शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरिैिा व्र्वस्थापन तनजी

क्षेत्रिाई सं िगन गराउाँदा प्राप्त हुने आम्दानी कार्यपातिकािे एउटा छु ट्टै शीषयकिा रािी तोवकएको
िापदण्डको अिीनिा रही फोहरिैिाको व्र्वस्थापन, वातावरणीर् सं रक्षण तथा फोहरिैिा
व्र्वस्थापन प्रभाववत क्षेत्रको ववकासिा ििय गनुय पनेछ ।
जैववक वववविता सं रक्षण

पररच्छे द-४

३३.

जैववक वववविताको सं रक्षण गनुपय ने : (१) आफ्नो क्षेत्रतभत्रको जैववक ववविताको सं रक्षण गने
चजम्िेवारी गाउाँपातिकाको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि जैववक वववविताको सं रक्षण सम्बन्िी कार्यक्रि गदाय सं घीर्

तथा प्रदे शको कानून तथा िापदण्ड प्रततकूि नहुने गरी दे हार् बिोचजि गनुय पनेछ,(क)

कृवषजन्र् जैववक वववविता सं रक्षण,(१)

ववकासका कार्यक्रिहरु सं िािन गदाय कृवष जैववक ववववतिताको

(२)

जैववक वववविता, वातावरण र िानव स्वास्थ्र्िा नकारात्िक

सं रक्षणिाई ववशेष िहत्व ददने,

प्रभाव पानय सक्ने जोचिि भएका चज.एि.ओ.(GMO)तथा त्र्सका
उत्पादनिाई आवश्र्कता अनुसार तनर्न्त्रण वा तनषेि गने,

(३)

कृवष पर्ायवरणीर् सेवाहरुको ददगो पररिािनको िातग पराग

सेिक तथा अन्र् पर्ायवरणीर् सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी
अध्र्र्न, अनुसन्िान, अनुगिन गरी सं रक्षणका कार्यक्रिहरु
सञ्चािन गने,

(४)
(ि)

परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्र्ासको सं रक्षण र प्रवर्द्यन

गने।

तसिसार सं रक्षण,(१)

स्थानीर् जनसिुदार्को सहभातगतािा उनीहरुको वहतका िातग

आफ्नो क्षेत्र अन्तगयतका तसिसारको पवहिान गदै सो को सं रक्षण
र व्र्वस्थापन गने;

(२)

स्थानीर् जनसहभातगतािा आिाररत तसिसार व्र्वस्थापनको
िाध्र्िद्वारा तसिसारको स्रोतहरुिातथ सिन्र्ावर्क अवसर

ददिाउाँदै बुवर्द्ििापूणय प्रर्ोगको अविारणािाई साथयक तुल्र्ाउने;
(३)

स्थानीर् व्र्चि, सिुदार् एवं तनकार्िाई सं िगन गराउाँदै

(४)

वतयिान र भावी पुस्ताको फाइदाका िातग प्राकृततक स्रोत

तसिसारको सं रक्षण र व्र्वस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउने;
सं रक्षण गनय स्थानीर् वातसन्दाको वहत हुने िािको सािाचजक र
आतथयक ववकासका कार्यक्रि सं िािन गने,

(५)

तसिसारिा आचित सङ्कटापन्न जीवजन्तु, जििर, सापेचक्षक

जङ्गिी जनावर तथा अन्र् जि आचित आनुवंचशक स्रोतको
सं रक्षण गने,

(६)

वातावरणीर् असर न्र्ून हुने गरी तसिसार क्षेत्रिा वातावरण
अनुकूि पर्यटनको ववकास गदै प्राप्त िाभिाई र्थासम्भव

तसिसारको व्र्वस्थापन र स्थानीर् जनसिुदार्को वहतिा
पररिािन गने,
(७)

तसिसार सं रक्षण र व्र्वस्थापनका िातग तर्ार गररने

(८)

तसिसार क्षेत्रिा आचित स्थानीर्वासीको अनुभव, अभ्र्ास, सीप

कार्यर्ोजनाहरुिा स्थानीर् जनसहभातगता सुतनचित गने,
र ज्ञानको सं रक्षण गदै सोही आिारिा तसिसारको सं रक्षण र
व्र्वस्थापन गनय प्रिर् ददने,

(९)

तसिसार व्र्वस्थापना दे िा पने सिस्र्ाहरुको पवहिान गरी
स्थानीर् स्तरिै सिािानको उपार्हरुको िोजी गनय

जनसहिततका आिारिा व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना बनाई िागू
गने गराउने,

(१०) तसिसार व्र्वस्थापन र्ोजना तजुि
य ा गने र व्र्वस्थापन सतिततिा
स्थानीर् जनसिुदार्का साथै सं घ सं स्थाको प्रतततनतित्व गराउन
आवश्र्क कानुनी एवं प्रशासतनक व्र्वस्था गने,

(११) तसिसारिा आचित स्थानीर् जनसिुदार्िाई तसिसारबाट प्राप्त

हुने िाभको न्र्ार्ोचित बााँडफााँडका िातग आवश्र्क व्र्वस्था
गने,

(३)

जैववक वववविता सं रक्षण तथा व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रितित

कानून र िापदण्ड बिोचजि हुनेछ।
३४.

जैववक वववविताको अतभिेिीकरण गनुपय ने : (१) गाउाँपातिकािे आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्र

अवचस्थत जैववक वववविताको वस्तुचस्थतत र वववरणको अतभिेिीकरण व्र्वचस्थत र वैज्ञातनक
ढङ्गिे राख्नु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजिको अतभिे िीकरण जैववक वववविता सम्बन्िी तनदे चशका बनाई

राविर् िापदण्ड अनुरुप अद्यावतिक राख्ने चजम्िेवारी कार्यपातिकाको हुनछ
े ।
हुनेछ।
३५.

(३) जैववक वववविताको अतभिेिीकरण सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बिोचजि

स्थानीर् सिुदार्को परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्र्ास, आददको सं रक्षण गनुपय ने : (१) जैववक

वववविताको सम्बन्ििा स्थानीर् सिुदार् तभत्रका व्र्चि वा सिूहिा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्र्ास
आददको पवहिान, अतभिेिीकरण, तथा सं रक्षण गने चजम्िेवारी कार्यपातिकाको हुनेछ ।

(२) कार्यपातिकािे उपदफा (१) बिोचजिको अतभिे िीकरण वैज्ञातनक र व्र्वचस्थत

ढङ्गिे तोवकएको ढााँिा र प्रारुपिा राख्नेछ ।
३६.

ितनज पदाथय संरक्षण सम्बन्िी व्र्वस्था : (१) कार्यपातिकािे आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहेका ितनज
पदाथयको अवस्था बुझ्न सभे तथा िोज गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजिको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्र्ाङ्कको आिारिा

प्रितित नेपािको कानून प्रततकूि नहुने गरी कार्यपातिकािे ितनज पदाथयको सं रक्षण तथा
प्रवर्द्यनिा कार्यक्रिहरु सञ्चािन गनय सक्नेछ ।

३७. जिािार संरक्षण गनुपय ने : (१) गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्र रहेका जिािारको सं रक्षण गनुय गाउाँपातिका,
नागररक र सम्बन्िीत तनकार्को कतयव्र् हुनेछ।

(२) कार्यपातिकािे सं घीर् र प्रदे शको कानून र िापदण्डको अिीनिा रही कार्यववति

वनाई गाउाँपातिका तभत्रको जिािार सं रक्षण तथा व्र्वस्थापन गनेछ।

(३) आफ्नो क्षेत्रिा रहेको िानेपानीको िुहानको पवहिान, अतभिे िीकरण, सं रक्षण तथा

व्र्वस्थापन गने चजम्िेवारी कार्यपातिकको हुनछ
े ।
पररच्छे द- ५
वन तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण तथा व्र्वस्थापन
३८.

वन, वन पैदावार, वन्र्जन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवर्द्यन गनुपय ने : (१) आफ्नो

क्षेत्रातिकार तभत्रको वन, वन पैदावार, वन्र्जन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवर्द्यन गने प्रिुि
चजम्िेवारी गाउाँपातिकाको हुनेछ ।

(२) वन, वन पैदावार, वन्र्जन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवर्द्यनिा सहर्ोग गनुय

नागररकको कतयव्र् हुनेछ।

(३) वन तथा वन पैदावार सं रक्षण र प्रवर्द्यन गने सम्बन्ििा गाउाँपातिकािे सं घीर् र

प्रदे श कानूनको प्रततकूि नहुने गरी दे हार् बिोचजि गनुप
य नेछ।
(क)

सं घ तथा प्रदे शसाँग सिन्वर् गरी स्थानीर् सिुदार्को सहभातगतिा

आफ्नो तसिातभत्रका सिुदार्िा आिाररत वन, तनजी वन, कृवष वन तथा
वनिा आिाररत उद्योगहरु सं िािन तथा व्र्वस्थापन गने,

(ि)

सािुदावर्क वन उपभोिा सिूह िगार्त सिुदार्िा आिाररत वन

व्र्वस्थापन गने सिूहको प्राववतिक, व्र्वस्थापकीर्, सं स्थागत क्षिता
ववकासिा प्राथतिकता ददने,

(घ) वनसाँग सम्बचन्ित प्राववतिक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनुका अततररि
क्षिता ववकासको िातग उत्प्रेरणात्िक अवसरहरु तसजयना गने,

(ङ)

स्थानीर् सिुदार्िा रहेको वनजन्र्, जतडबुटी तथा वनस्पतत उपर्ोग
सम्बन्िी परम्परागत ज्ञान, सीप र चिवकत्सा पर्द्ततिाई आिुतनक

ववज्ञानसाँग सं र्ोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िातग
उपर्ुि वातावरण तनिायण गने,
(ि)

वन्र्जन्तु र वनस्पततको सं रक्षण तथा प्रवर्द्यन गनय सं घ, प्रदे शसाँगको
सिन्वर्िा स्थानीर् स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पतत उद्यानहरु
स्थापना र सं िािन गने,

(छ) वन पैदावार सं किनिा ददगोपना र प्रभावकाररताका िातग आिुतनक
प्रववतिहरुको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गने,

(ज)

ददगो वन व्र्वस्थापनको िापदण्ड अनुरुप सबै वन व्र्वस्थापनिा

(झ)

सं घ तथा प्रदे शको सिन्वर्िा सं रचक्षत क्षेत्र, तसिसार क्षेत्र तथा वन

(ञ)

वन, वनस्पतत, वन्र्जन्तु तथा जैववक वववविता र जिािार क्षेत्रको

सािाचजक, आतथयक र वातावरणीर् दृवष्टिे दीगोपना सुतनचित गने,
व्र्वस्थापन पर्द्ततहरुबाट पर्यटन प्रवर्द्यन गनय र्ोगदान पुर्र्ाउने,

सं रक्षण, पुन:स्थापना र ददगो उपर्ोग गनय आवश्र्क र्ोजना र कार्यक्रि
सं िािन गने,

(ट)
(ठ)

गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्रका जििरको सं रक्षण गने,
सं घ तथा प्रदे शसाँग सिन्वर् र सहकार्य गरी गररवीको रे िािुतन रहेका

जनताको गररवी न्र्ूतनकरण गनय वनको सं रक्षण र ववकास हुने गरी आर्
आजयन तथा पर्यटनका कार्यक्रिहरू सं िािन गने,

(ड)

सािुदावर्क वन उपभोिा सतिततिे वन पैदावार ववक्री तथा उपर्ोग गनय
बनाएको वावषयक कार्यर्ोजना नगरपातिका/गाउाँपातिकावाट स्वीकृत गरी
कार्ायन्वर्न गराउने

(ढ) गाउाँपातिकाक्षेत्रतभत्रको सावयजतनक तथा ऐिानी जगगािा रहेको काठ
दाउरा, जराजुरी, दहिर बहिर आददको तबक्री गने,

(ण) सािुदावर्क भू-सं रक्षण र सो िा आिाररत आर् आजयन कार्यक्रिहरु
सं िािन गने,

(त) सं घ तथा प्रदे शको िापदण्डको अिीनिा रही गाउाँपातिकाक्षेत्रतभत्रको

जतडबुटी तथा अन्र् गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वचन्ि सवेक्षण, उत्पादन,
सं किन प्रवर्द्यन, प्रशोिन र वजार व्र्वस्थापन गने,

३९.

तनजी वन दताय तथा व्र्वस्थापन : (१) तनजी वन दताय गराउन िाहने कुनै व्र्चि वा सं स्थािे

तनजी वन दतायको िातग तडतभजन वन कार्ायिर् वा सब तडतभजन वन कार्ायिर्को तसफाररस सवहत
कार्यपातिकािा तनवेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि कुनै तनवेदन परे िा आवश्र्क जााँिबुझ गरी कार्यपातिकािे

तनजी वन दताय गरी प्रिाणपत्र ददनेछ ।

(३) व्र्वसावर्क प्रर्ोजनका िातग तनजी वन वा तनजी आवादीिा रहेको वन पैदावरको

सं किन तथा ओसारपसार गनुय परे िा कार्यपातिकाबाट स्वीकृत तिनु पनेछ ।
४०.

सावयजतनक जगगािा वन ववकास सम्बन्िी व्र्वस्था : (१) कार्यपातिकािे प्रितित नेपाि कानून

तथा र्स ऐनको अिीनिा रही सावयजतनक जगगािा वनको ववकास, सं रक्षण, व्र्वस्थापन गनय र
वन पैदावरको उपर्ोग तथा तबवक्र ववतरण गनय सक्नेछ ।

(२) कार्यपातिकािे सडक, नहर र बाटो वकनारिा िगाइएको तथा बाटोिा छहारी पने

रुिहरु र िौतारा, कुिाको िुहान, िातियक स्थि वा त्र्स्तै अन्र् सं वेदनशीि ठाउाँिा िगाइएका
रुिहरुको सं रक्षण गनय तथा जोचििपूणय अवस्थािा प्रितित नेपाि कानूनको अतिनिा रही
हटाउन सक्नेछ ।
४१.

सहरी वनको ववकास र व्र्वस्थापन : (१) कार्यपातिकािे आफ्नो क्षेत्र तभत्रको सहरी क्षेत्र तथा

वस्तीिा रहेका सावयजतनक सडक तथा पाकय जस्ता स्थानिा आफैंिे वा कुनै सं घसं स्था वा तनजी
क्षेत्रसाँगको साझेदारीिा सहरी वनको ववकास तथा व्र्वस्थापन गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार कार्यपातिकािे

तोवकए बिोचजि प्रर्ोग गनय सक्नेछ ।
४२.

वनक्षेत्रको प्रर्ोग : कार्यपातिकािे कुनै ववकास आर्ोजना सञ्चािन गदाय वन क्षेत्रको प्रर्ोग गनुय

बाहेक अन्र् कुनै ववकल्प नभएिा र प्रितित कानून बिोचजिको वातावरणीर् अध्र्र्नबाट त्र्स्तो
र्ोजना सञ्चािन गदाय वातावरणिा उल्िेिनीर् प्रततकूि असर नपने दे चिएिा सो आर्ोजना

सञ्चािन गनय त्र्स्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गनयको िातग सं घीर् सरकार सिक्ष अनुरोि गनय
सक्नेछ ।
४३.

नसयरी र उद्यान स्थापना तथा व्र्वस्थापन : (१) सं घीर् तथा प्रादे चशक कानून प्रततकूि नहुने गरी,
प्रितित िापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रर्ा पूरा गरे को सुतनचित गरी गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्र जो
कोहीिे पतन कार्यपातिकाको अनुितत तिई नसयरी तथा उद्यान सञ्चािन गनय सक्नेछन् ।

(२) गाउाँपातिकाक्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बिोचजि सञ्चािन हुने नसयरी तथा उद्यानको

् ायिार िापदण्ड
सम्बन्ििा सं घीर् तथा प्रादे चशक िापदण्डसाँग नबाचझने गरी सञ्चािन तथा पूव
तनदे चशका बनाई िागू गनेछ ।

(३) गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बिोचजि स्थापना हुने सबै नसयरी तथा

उद्यानहरुको कचम्तिा वषयको एक पटक तोवकए बिोचजि अतनवार्य अनुगिन तनरीक्षण गनुप
य नेछ ।
४४.

िुल्िा क्षेत्र व्र्वस्थापन तथा हररर्ािी प्रवर्द्यन : (१) गाउाँपातिकािे आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहेको
िुल्िा तथा सावयजतनक क्षेत्रको सं रक्षण, प्रवर्द्यन तथा अतभिेिीकरण गनुय पनेछ ।

(२) कार्यपातिकािे आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्र रहेने िुल्िा तथा सावयजतनक क्षेत्रिा

प्रितित कानूनको प्रततकूि नहुने गरी वृक्षारोपण, सम्भार र व्र्वस्थापन गनय सक्नेछ ।

(३) िुल्िा तथा सावयजतनक क्षेत्रको व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए

बिोचजि हुनेछ ।
४५.

नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारिा वृक्षारोपण : (१) गाउाँपातिकातभत्रको

नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारिा कार्यपातिकाको अनुितत तिई वृक्षारोपण
गनय सक्नेछ ।

(२) कार्यपातिकािे वृक्षारोपण सम्बन्िी िापदण्ड बनाई िागू गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द-६

संस्थागत व्र्वस्था
४६.

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : (१) गाउाँपातिकािा

वातावरण सं रक्षण, प्रदूषणको रोकथाि तथा तनर्न्त्रणका साथै जैववक वववविताको सं रक्षण िातग
वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सं रक्षण कोषको स्थापना हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजिको कोषिा दे हार्का रकिहरु रहने छन् :
(क)

सं घ, प्रदे श सरकारबाट वातावरण सं रक्षणका िातग प्राप्त रकि,

(ि)

ववतभन्न सं घ सं स्थावाट प्राप्त रकि,

(ग)

अन्र् स्रोतवाट प्राप्त रकि।

(३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सं रक्षण कोषको सं िािन तोवकए बिोचजि हुनछ
े ।
४७.

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद गठन गनय सक्ने : (१) वातावरण, जैववक वववविता
र प्राकृततक स्रोत सं रक्षण सम्बन्िी कार्यिाई व्र्वचस्थत रुपिा कार्ायन्वर्न गनय, नीतत र्ोजना

तनिायण गनय, ववतभन्न तनकार्हरु वीि सिन्वर् गनय तथा र्स ऐन अन्तगयत अनुगिन तथा तनररक्षण

गनय गाउाँपातिकािा वातावरण सम्बन्िी ववशेषज्ञ सचम्ितित वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सं रक्षण
पररषद रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजिको पररषदिा दे हार् बिोचजिका अध्र्क्ष र सदस्र्हरू

रहनेछन;

(क) गाउाँपातिका अध्र्क्ष- अध्र्क्ष
(ि) उपाध्र्क्ष -सदस्र्
(ग) प्रिुि प्रशासकीर् अतिकृत- सदस्र्
(घ) स्वास्थ्र् सतितत सं र्ोजक- सदस्र्
(ङ) वन, वातावरण सतितत सं र्ोजक-सदस्र्
(ि) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षेत्रिा काि गरे का ववज्ञ १ िवहिा सवहत
३ जना-सदस्र्

(छ) स्थानीर् वातसन्दाहरूिध्र्े वन उपभोिा सतिततहरूवाट १जना सवहत
कार्यपातिकािे तोकेका १ िवहिा सिेत ३ जना-सदस्र्

(ज) कृवष क्षेत्र हेने कार्यपातिका सदस्र्- सदस्र्
(झ) वातावरण शािा सं र्ोजक- सदस्र् सचिव
(३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सं रक्षण पररषद्को अन्र् काि, कतयव्र् तथा

अतिकार तोवकए बिोचजि हुनेछ ।

४८. सतिततहरु गठन गनय सक्ने : (१) नगर तथा गाउाँ कार्यपातिकािे र्ो ऐनको उद्देश्र् पूततयको िातग
सम्बचन्ित ववषर्का ववशेषज्ञहरु सिेत रहेको ववतभन्न सतिततहरु गठन गनय सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बिोचजि गदठत सतिततहरुको काि, कतयव्र् र अतिकार नगर

कार्यपातिकािे तोवकददए बिोचजि हुनेछ ।
४९.

अनुगिन तथा िूल्र्ांकन : (१) र्स ऐन अन्तगयत आवश्र्क अनुगिन र िूल्र्ांकन दफा ५८

बिोचजि स्थावपत वातावरण तथा जैववक वववविता सं रक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको तनरीक्षण
सतिततहरूवाट गनेछ ।

(२) अनुगिन तथा िूल्र्ांकन सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बिोचजि हुनछ
े ।
५०.

वातावरण सं रक्षण र्ोजना तजुि
य ा गने : (१) कार्यपातिकािे वातावरण तथा जैववक वववविता
सं रक्षण र्ोजना तजुि
य ा तथा कार्ायन्वर्न गनेछ।

(२) कार्यपातिकािे वातावरण सं रक्षण र्ोजना तजुि
य ा गदाय वातावरण सं रक्षण, जैववक

वववविताको सं रक्षण र प्रवर्द्यन, दीगो उपर्ोग र वातावरणीर् र जैववक वववविताका स्रोतहरूको
परम्परागत र स्थानीर् अभ्र्ासहरूिाई सिेत सिावेश गनुप
य नेछ।

(३) उपदफा (१) बिोचजिको वातावरण तथा जैववक वववविता सं रक्षण र्ोजना बनाउाँदा

िवहिा, अपाङ्गता भएका व्र्चि, बािबातिका, जेष्ठ नागररक र आतथयक रुपिा ववपन्न सिुदार्िाई
ववशेष प्राथतिकता ददनुपनेछ।

(४) वातावरण सं रक्षण र्ोजनािा सिावेश गनुप
य ने ववषर्वस्तु तोवकए बिोचजि हुनेछ।
कसूर, जररवाना तथा क्ष ततपुती
५१.

पररच्छे द-७

कसूर: कसैिे दे हार्को कुनै काि गरे िा र्स ऐन बिोचजि कसूर गरे को िातननेछ :(क)

कार्यपातिकािे तोवकददएको सिर् र स्थान बाहेक अन्र्त्र फोहरिैिा तनष्काशन

(ि)

कण्टे नर वा फोहरिैिा सं किन केन्रिा राचिएको फोहरिैिा अनातिकृत तवरिे

(ग)

फोहरिैिा सं किन केन्रिा राचिएको कण्टे नर तोडफोड गने क्षतत पुर्र्ाउने,

(घ)

र्स ऐन बिोचजि अनुितत नतिई फोहरिैिा व्र्वस्थापनको कार्य गने,

(ड)

र्स ऐन बिोचजि फोहरिैिा व्र्वस्थापनको िातग प्रदान गररएको अनुिततपत्रिा

(ि)

फोहरिैिा सं किन केन्र, कण्टे नर वा फोहरिैिा थुपाने ठाउाँिा कुनै पतन

(छ)

घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरिैिा सडक वा अन्र् सावयजतनक स्थानिा

गने,

प्रर्ोग गने,

राचिएको स्थानबाट हटाउने वा सं किन केन्रिा कुनै नोक्सानी पुर्र्ाउने,

उल्िेचित शतयहरु उल्िङ्घन गने,

वकतसिको हातनकारक पदाथय फाल्ने, राख्ने वा थुपाने,
राख्ने, फाल्ने वा थुपाने,

(ज)

फोहरबाट तनस्केको दू वषत पानी (तििेट) वा ढि ि ुहाई अन्र् व्र्चिको घर वा

(झ)

सडक वा अन्र् सावयजतनक स्थानिा सरसफाई तथा फोहरिैिा सं किन गनय

जगगा प्रदू वषत गराउने,

कार्यपातिकािे तोकेको सिर् वा सफाई गदायको सिर्िा त्र्स्तो ठाउाँिा कुनै

पतन वकतसिको सवारी सािन तबसाउने वा तबसाइ रािेको सवारी सािन हटाउने
इन्कार गने,
(ञ)

कार्यपातिकािे तोकेको ठाउाँिा बाहेक जनस्वास्थ्र्िा प्रततकूि असर पने गरी

सडक वा अन्र् सावयजतनक स्थानिा कुनै पतन वकतसिको हातनकारक फोहरिैिा
राख्ने, फाल्ने, थुपाने वा तनष्काशन गने,

(ट)

रासार्तनक फोहरिैिा, औद्योतगक फोहरिैिा, स्वास्थ्र् सं स्थाजन्र् फोहरिैिा वा

(ठ)

औद्योतगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्र् सं स्थािे उद्योग वा स्वास्थ्र् सं स्थाबाट तनस्कने

(ड)

फोहरिैिा सं किन, ढु वानी तथा फोहरिैिा व्र्वस्थापनिा बािा अवरोि तसजयना

(ढ)

फोहरिैिा सं किन, ढु वानी तथा अचन्ति तनष्काशन स्थििा अवरोि, बन्द,

(ण)

फोहरिैिा अत्र्ातिक उत्पादन हुने वस्तु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा

हातनकारक फोहरिैिा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा तनष्काशन गने वा गराउने,
हातनकारक फोहरिैिा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा तनष्काशन गने वा गराउने,
गने,

घेराउ गने वा फोहरिैिा व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्यिा हडताि गने,

सूिना प्रकाशन गरी प्रततबन्ि िगाएको कुनै वस्तु उत्पादन तथा तबक्री ववतरण
गने,

(त)

प्रितित कानून बिोचजि तोवकएको िापदण्ड ववपररत रासार्तनक ववषादीको
आर्ात गने वा सिर्ावति सवकएको रासार्तनक ववषादी प्रितित कानून र
िापदण्ड बिोचजि नष्ट गने चजम्िेवारी पूरा नगने,

५२.

(थ)

स्रोत िै फोहरिैिाको पृथकीकरण नगरी फोहरिैिा तिसाएर तनष्काशन गने,

(द)

िरे को वा िारे को पशुपक्षी र सोको िादी, ्वााँि, हड्डी तथा िाछाको कत्िा
आदद सावयजतनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकिा राख्ने, फाल्ने वा थुपाने।

सजार् तथा जररवाना : (१) फोहरिैिा व्र्वस्थापन सम्बन्ििा कसै िे दे हार्को कार्य गरे िा दे हार्
बिोचजिको सजार् तथा जररवाना गनेछ:
(क)

दफा ५१ को िण्ड (क) बिोचजिको कसूर गने व्र्चििाई

कार्यपातिकािे पवहिो पटक भए पााँि हजार रुपैर्ााँसम्ि जररवाना, दोस्रो
पटक सोही कसूर गरे िा पााँि हिार रुपैर्ााँदेचि दश हजार रुपैर्ााँसम्ि
जररवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरे िा प्रत्र्ेक

पटकको िातग पन्र हजार रुपैर्ााँका दरिे जररवाना गरी फोहरिैिा
उठाउाँदा िागने ििय सिेत तनजबाट असूि उपर गनय सक्नेछ ।
(ि)

दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बिोचजिको कसूर गनेिाई

कार्यपातिकािे पााँि सर् रुपैर्ााँदेचि पााँि हजार रुपैर्ााँसम्ि जररवाना गनय
सक्नेछ ।

(ग)

दफा ५१ को िण्ड (ग) बिोचजिको कसूर गनेिाई कार्यपातिकािे

पन्र हजार रुपैर्ााँदेचि पिास हजार रुपैर्ााँसम्ि जररवाना गरी कण्टे नर

वा सं किन केन्र व्र्वस्थापन गनय िागने ििय असूि उपर गनय सक्नेछ
।
(घ)

दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बिोचजिको कसूर गनेिाई

कार्यपातिकािे पन्र हजार रुपैर्ााँदेचि पिास हजार रुपैर्ााँसम्ि जररवाना
गरी अनुितत नतिएसम्ि त्र्स्तो कार्य गनय रोक िगाउनेछ ।

(ङ)

दफा ५१ को िण्ड (ि) बिोचजिको कसूर गनेिाई कार्यपातिकािे

पााँि हजार रुपैर्ााँदेचि पन्र हजार रुपैर्ााँसम्ि जररवाना गनय सक्नेछ र
त्र्स्तो वस्तु वा पदाथयबाट कुनै क्षतत भइसकेको भए त्र्स्तो क्षतत
बापतको रकि सिेत कसूरदाताबाट असूि उपर गनय सक्नेछ ।

(ि)

दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) बिोचजिको कसूर गनेिाई

कार्यपातिकािे पााँि हजार रुपैर्ााँदेचि पन्र हजार रुपैर्ााँसम्ि जररवाना
गनय सक्नेछ ।

(छ)

दफा ५१ को िण्ड (ञ) बिोचजिको कसूर गनेिाई कार्यपातिकािे

(ज)

दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बिोचजिको कसूर गनेिाई

तीस हजार रुपैर्ााँदेचि पिास हजार रुपैर्ााँसम्ि जररवाना गनय सक्नेछ ।
कार्यपातिकािे पिास हजार रुपैर्ााँदेचि एक िाि रुपैर्ााँसम्ि जररवाना

गनय सक्नेछ र सोही कसूर पुन: गरे िा पवहिो पटक गरे को जररवानाको

दोब्बर जररवाना गरी प्रितित कानून बिोचजि अनुितत रद्द गनयको िातग
सम्बचन्ित तनकार्िा िे चि पठाउन सक्नेछ ।
(झ)

दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बिचजिको कसूरिाई प्रितित

(ञ)

दफा ५१ को िण्ड (थ) बिोचजिको कसूर गनेिाई सम्बचन्ित

सं घीर् कानून बिोचजि सजार् हुनेछ ।

कार्यपातिकािे प्रत्र्ेक पटक पााँि सर् रुपैर्ााँ जररवाना गनय सक्ने छ ।

(२) वातावरण सं रक्षण सम्बन्ििा कसै िे दे हार्को कार्य गरे िा कार्यपातिकािे दे हार्

बिोचजिको जररवाना गनेछ:

(क) सं चक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन स्वीकृत गराउनु पने प्रस्तावको

हकिा त्र्स्तो प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन ववपरीत
हुने कार्य गरे िा पााँििाि रुपैर्ााँसम्ि,

(ि)

प्रारचम्भक वातावरणीर् पररक्षण प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत
प्रततवेदन ववपरीत हुने कुनै प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गरे िा दशिाि
रुपैर्ााँसम्ि ।

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोचजिको कार्य गरे िा सम्बचन्ित कार्यपातिकािे तुरुन्त रोकी

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदन स्वीकृत नगराएिा र्स ऐन बिोचजि त्र्स्तो प्रततवेदन स्वीकृत
गराउन र त्र्स्तो प्रततवेदन कार्य भएकोिा सो कार्यिाई सुिार गनय आदे श ददनेछ र र्सरी

ददइएको आदे श बिोचजि गनुय सम्बचन्ित व्र्चि वा सं स्थाको कतयव्र् हुनछ
े ।र्सरी ददइएको

आदे श बिोचजि कार्य नभएिा कार्यपातिकािे उपदफा (१) बिोचजि गररएको जररवानाको तेब्बर
जररवाना गनेछ ।

(४) उपदफा (२) िा उल्िे चित ववषर् बाहेक कसैिे र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत

बनेको तनर्ि, तनदे चशका, कार्यववति वा िापदण्ड ववपरीतका कुनै कार्य गरे िा कार्यपातिकािे

त्र्स्तो कार्य गनय बन्दे ज िगाई तीन िाि रुपैर्ााँसम्ि जररवाना गरी दुई िवहनातभत्र र्ो ऐन वा

र्स ऐन बिोचजि बनेको तनर्ि, तनदे चशका, कार्यववति वा िापदण्ड बिोचजिको कार्य गनय आदे श
ददन सक्नेछ ।र्सरी ददएको आदे श बिोचजि कार्य नभएिा र्स उपदफा बिोचजि गररएको
जररवानाको तेब्बर जररवाना िागनेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोचजि ददएको आदे श बिचजिको कार्य नभएिा त्र्स्तो

कार्यिा बन्दे ज िगाइनेछ र त्र्स्तो व्र्चि वा सं स्थािाई कािोसूिीिा राख्ने सम्बन्ििा आवश्र्क
कारबाही गनय कार्यपातिकािे तसफाररस सवहत सं घ र प्रदे श सरकारिा पठाउनु पनेछ ।

(६) र्स दफा बिोचजि जररवाना गनुय अचघ जररवाना गनय िागेको व्र्चि वा सं स्था वा

आर्ोजनािाई सफाइ पेश गने िनातसब िौका ददनु पनेछ ।

५३. क्षततपूततय : (१) कसैिे र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको तनर्ि, तनदे चशका वा िापदण्ड ववपरीत
प्रदू षण गरे को वा जोचििपूणय फोहर तनष्कासन गरे को वा कुनै दुघट
य नाजन्र् प्रदूषणका कारणबाट
कुनै व्र्चि वा सं स्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पुगन गएिा त्र्स्तो कार्यबाट पीतडत व्र्चि वा

सं स्थािे आफूिाई पुगन गएको क्षतत बापत कार्यपातिका वा तोवकएको तनकार्बाट क्षततपूततय भराई
पाउन तनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि परे को तनवेदन सम्बन्ििा छानतबन तथा जााँिबुझ गदाय

तनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरे िा क्षततको र्वकन गरी त्र्सरी हातन नोक्सानी पुर्र्ाउने
व्र्चि, सं स्था वा प्रस्तावकबाट पीतडतिाई िनातसब क्षततपूततय भराई ददनु पनेछ ।

(३) गाउाँपातिकाको कुनै तनकार् वा गाउाँपातिकाको स्वातित्व र तनर्न्त्रणिा रहेको

सं स्थािे प्रदूषण गरी क्षतत पुगेको ववषर्िा परे को तनवेदन सम्बन्ििा छानतबन गनय कार्यपातिकािे
िनोनर्न गरे को तीन जना ववज्ञ रहेको सतितत गठन हुनछ
े र सो सतितततको तसफाररसको
आिारिा उपदफा (२) वा (३) बिोचजि क्षततपूततय भराई ददनु पनेछ।

हुनेछ ।

(५) र्स दफा बिोचजि क्षततपूततय तनिायरण गने आिार र अन्र् व्र्वस्था तोवकए बिोचजि

५४. तनवेदन ददन सक्ने : (१) कसैिे र्स ऐन ववपररत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रततवेदेन स्वीकृत नगराई
वा स्वीकृत प्रततवेदन ववपरीत हुने गरी प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गरे िा वा र्स ऐन ववपररत हुने कार्य
गरे िा वा गनय िागेिा कार्यपातिका वा कार्यपातिकािे तोकेको अतिकारी सिक्ष तनवेदन ददन
सक्नेछ ।
५५.

पुनरावेदन : (१) दफा ५२ बिोचजि भएको जररवाना उपर चिि नबुझ्ने पक्षिे उि जररवाना
उपर सम्बचन्ित चजल्िा अदाितिा पैंततस ददनतभत्र पुनरावेदन गनय सक्नेछ ।

(२) दफा ५३ बिोचजि क्षततपूततय तनिायरण सम्बन्ििा भएको तनणयर् उपर चिि नबुझ्ने

पक्षिे पैंततस ददनतभत्रस सम्बचन्ित चजल्िा अदाितिा पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।

५६. सहुतिर्त तथा सुवविा प्रदान गनय सक्ने : वातावरण तथा जैववक वववविता सं रक्षणिा सकारात्िक
प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्र्वसार्, प्रववति वा प्रवक्रर्ािाई प्रोत्सावहत गनय कानून बिोचजि प्रदान
गररएको सहुतिर्त तथा सुवविाको अततररि गाउाँपातिकािे स्थानीर् राजपत्रिा सूिना प्रकाचशत
गरर सहुतिर्त तथा सुवविा प्रदान गनय सक्नेछ ।

पररच्छे द- ८
५७.

ववववि

ढु ङ्गा, तगवट, वािुवा, िाटोको उत्िनन, संकिन, उपर्ोग, ववक्री तथा ववतरण सम्बन्ििा : (१)
गाउाँपातिका क्षेत्रातिकार तभत्र रहेका ढु ङ्गा, तगवट, वािुवा तथा िाटोको उत्िनन, सं किन,

उपर्ोग, तबवक्र तथा ववतरण सम्बन्िी व्र्वस्था सं घीर् सरकारिे जारी गरे को िापदण्ड अनुरुप
हुनेछ ।

(२) उपदफा(१)बिोचजिको िापदण्डको अिीनिा रही गाउाँपातिकािे आफ्नो छु ट्टै

िापदण्ड र कार्यववति बनाउन सक्नेछ।
५८.

भू-उपर्ोग र्ोजना र भूति व्र्वस्थापन कार्यक्रि सञ्चािन : सं घीर् तथा प्रदे श कानूनको अतिनिा

रही गाउाँपातिकािे स्थानीर् तहको भू-उपर्ोग र्ोजना र भूति व्र्वस्थापन कार्यक्रि सञ्चािन गनय
सक्नेछ ।

५९.

सिन्वर् र सहजीकरण गने : वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सं रक्षण सम्बचन्ि राविर् तथा

६०.

सवेक्षण : कार्यपातिकािे आफ्नो क्षेत्रिा रहेको वातावरणीर् तथा जैववक वववविताको वस्तुचस्थतत

प्रादे चशक अतभर्ानिा गाउाँपातिकािे आवश्र्क सिन्वर् तथा सहर्ोग गनेछ।

बुझ्न तथा र्वकन गनय आवतिक रुपिा तोवकए बिोचजिको ढााँिािा वातावरणीर् तथा जैववक
वववविता सवे क्षण गर ्न सक्नेछ ।

६१.

गुनासो व्र्वस्थापन : कार्यपातिकािे वातावरण, वातावरण सं रक्षण तथा जैववक वववविता

सम्बन्िच त गुनासो र उजुरीको सं किन गने र त्र्सको सम्बोिनको िातग एक अतिकारी तोक्न
सक्नेछ ।

६२.

परािशय तिन सक्ने : गाउाँ/नगरसभा कार्यपातिका वा वातावरण शािा (इकाई) िे र्स ऐनको

६३.

अतिकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्ने : कार्यपातिकािे र्स ऐन अन्तगयत तोवकएका चजम्िेवारी तथा

६४.

प्रितित कानून बिोचजि हुने : र्स ऐनिा िेचिए जतत कुरािा र्सै ऐन बिोचजि र अन्र्िा

६५.

तनर्ि बनाउन सक्ने : र्स ऐनको कार्ायन्वर्नको िातग कार्यपातिकािे आवश्र्क तनर्ि बनाउन

६६.

िापदण्ड, तनदे चशका र कार्यववति बनाउन सक्ने : र्स ऐन कार्ायन्वर्नको िातग कार्यपातिकािे

कार्ायन्वनर्को िातग सम्बचन्ित ववषर्का ववज्ञसाँग सल्िाह र परािशय तिन सक्नेछ।
अतिकार वातावरण शािा (इकाई) िा प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।
प्रितित कानून बिोचजि हुनछ
े ।

सक्नेछ र त्र्स्तो तनर्ि गाउाँपातिकाको स्थानीर् राजपत्रिा प्रकाशन पिात िागू हुनेछ ।
आवश्र्क िापदण्ड, तनदे चशका तथा कार्यववति बनाउन सक्नेछ ।

